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  ملخص

 يف األوروبــــ  الــــ ور املقــــال هــــ ا ينــــاقش

 االحتـاد  إسرتاتيجية خ ل من الساح  منطقة

ــة لألمـــــــن األوروبـــــــ   الســـــــاح  يف والتنميـــــ

ــ  ــن، اإلفريقـ ــ ل مـ ــر  خـ  حمتـــوىإىل  التطـ

 علـى  وتأث ها اإلسرتاتيجية ه   تنطي  وآليا 

 مـــ ، الســـاح  منطقـــة يف واالســـتقرار األمـــن

 اإلسـرتاتيجية  هلـ    الطرنسـ   للمنظور التطر 

ــا تعــــيش حيــــ  ــا فرنســ ــلوكها يف ختبطــ  ســ

 إرثها إحياء حماولة بني الساح  إ اء اخلارج 

 وربــ ٔاال االحتــاد عبــاء  لــبسأو  الكولونيــال 

ــا ــن حبثــ ــرعية عــ ــوغا  الشــ ــة واملســ  الرمسيــ

ــ  يف، التـــ خ  لـــ ع  والشـــعبية ــة ظـ  املزامحـ

 .وهناك هنا النامية القوى ومصاحل الصينية

 ؛اإلفريق  الساح  :الكلما  املطتاحية

 والتنمية. األمن ؛األوروب  اإلحتاد

                                                           
(*)

  ،الطي  بروال :امُلَراِس  امُلَؤِلْ  -

Beroual.tayeb@yahoo.fr 

Abstract:  
this article discusses the european 

role in the coast region through the 

strategy of the european union for 

peace and development in the 

african coast by approaching the 

content and the mechanisms used to 

apply the main strategy and it's 

influence on security and stability in 

the coast region including the french 

perspective of this strategy where 

france is living a confusion in it's 

external behavior toards the coast in 

an attempt to either revival it's 

clonial heritage or wear the cloack 

of the europien union in search for 

legitimacy also formal and informal 

drafts to support it's intrferance in 

the light of the chinese concurent 

and the interests of developing 

powers here and there 
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  :ق مةم

ــا  ــة التطــورا  أم ــة ال ولي ــة مــن الراهن ــا  جه ــ ا  وأم ــابر  الته ي ــر   للحــ ود الع  ب

 إســـرتاتيجيتها يف ج يــ    أمنيـــة مطــاهي   وجـــود ضــرور  إىل  الشـــمال دول لــ ى  احلاجــة 

 االحتـــاد دول اعتمـــ   حيـــ ، اجل يـــ   ال وليـــة التحـــوال  طبيعـــة مـــ  تتـــواء  األمنيـــة

 بشــك  الســاح  ودول عــا  بشــك  اجلنــو  دول مــ  املطهــو  هــ ا تطــويرإىل  األوروبــ 

ــ  االحتــاد فــ ول خــاص ــ   سياســة باعتمــاد األوروب ــى والتعــر  ج ي  السياســة هــ   عل

ــادر  حتليــ  خــ ل مــن تكــون  الســاح  منطقــة يف األوروبــ  ل حتــاد والتنميــة األمــن ملب

 الرئاســـة خـــ ل   2008 ســـنة منـــ  بـــ أ  اإلفريقـــ  الســـاح  دول تشـــم  أي اإلفريقـــ 

 يف األمنيــة األوضــاع تطــاق  مــن األوربــ  القلــق بــر  حيــ ، األوروبــ  ل حتــاد الطرنســية

 مــن كــ  يف متـت  الــ  األوروبيــة والبعثـا   املشــاورا  مــن الع يـ   وبعــ  الســاح  منطقـة 

 الواسـ   االنتشـار  اثـر  علـى  األوضـاع  تعق   ما وبع ، واجلزائر موريتانيا، النيجر، مال 

 إياهـا  مطالبـة  األوربيـة  املطوضـية إىل  برسـالة  أوربيـة  دول مثانيـة  تق مت، القاع   لنشا 

ــ  ــا بتنطيــ ــة يف التزاماتهــ ــ ، املنطقــ ــود وهــ ــ  اجلهــ ــت الــ ــنة يف كللــ ــبين 2011 ســ  بتــ

 هـ ا  يف سـنتناول  جلـ   خـ ل  ومـن ، التنطيـ   حيز ودخوهلا الساح  أج  من اإلسرتاتيجية

 حمـاور  ثـ ث  خـ ل  مـن  املنطقـة  يف األوروبـ   االحتـاد  ل هتمـا   املوجهـة  املنطلقا  املقال

 اإلفريقـــ  الســـاح  منطقـــة يف األوروبـــ  ل هتمـــا  املوجهـــة املنطلقـــا  األول يف نتنـــاول

 هلـ    التطـر   مـ  ، املنطقة يف والتنمية لألمن األوروبية اإلسرتاتيجية وآليا  طر  والثان 

 :  اآلتية اإلشكالية خ ل من وجل ، الطرنس  املنظور من اإلسرتاتيجية

ــ  ــ  االحتــاد اســرتاتيجيا  ســاهمت مــ ي أي إل ــق يف الطرنســ و األوروب  األمــن حتقي

 يق ؟اإلفر الساح  منطقة يف والتنمية

 -I اإلفريق  الساح  منطقة يف األوروب  ل هتما  املوجهة املنطلقا 

 اإلفريقـ   السـاح   لـ ول  اإلسـرتاتيجية  املكانة وبطع  الراهنة ال ولية التحوال  بطع 

 علـى  تعتمـ   اإلفريقـ   السـاح   يف األوروبيـة  اإلسـرتاتيجية  جعلت األوروبية لل ول بالنسبة

، اجليواسـرتاتيج  ، األمـين ، التـارخي   املنطلق اخت   ل ا توجهها يف احمل د  نطلقا امل

ــاقوي ــ  الطـ ــاس والتنافسـ ــرتاتيجيتها كأسـ ــة إلسـ ــة األمنيـ ــ ، التنمويـ ــاول وقبـ ــ   تنـ  هـ

 اإلفريق . الساح  ملطهو  أوال سنتطر  املنطلقا 
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 جنـو   بعـ   وإفريقيـا  إفريقيـا  مشـال  بـني  الطاص  احليز فهو اإلفريق  الساح  منطقة

 القـوس  بـ ل   ويقصـ  ، (1)غربـا  األطلس  احملي إىل  األمحر البحر من ميت ، الصحراء

 ليشـم   األطلنطيـة  السواح  حتى موريتانيا، النيجر، مال ، تشاد، السودان: يض  ال ي

 مـن  تـأث ا  وأشـ   اتسـاعا  أكثـر  تعتـرب  اإلفريقـ   السـاح   ومنطقـة ، (2)إفريقيا غر  دول

 كلـ   م يـني  7 من بأكثر تق ر هائلة مساحة تض  املنطقة أن جل ، اجل رافية الناحية

 املـ اخ   علـى  املطـ   إلفريقيـا  الشـرق   الشـمال   للسـاح   الشـرق   النتوء من متت ، مرب 

، كلـ   41.5 بــ  يقـ ر  بامتـ اد  األطلسـ   احملـي   سـواح  إىل  ،األمحـر  للبحـر  اجلنوبيـة 

ــا ألدغــال الشــمالية احلــ ودإىل  اإلفريقــ  الشــمال لــ ول اجلنوبيــة األجــزاء ومــن  إفريقي

 االسـتواء  خـ   مشـال  درجـة  75و 17 الطـول  خطو  وبني كل  717.5 بـ يق ر بامت اد

 .(3)اإلفريقية القار  يف األقالي  كربأ تع  فه 

 التارخييــة األولويــة مــن إســرتاتيجيتها األوروبيــة الــ ول تتبنــى :ارخي التــ املنطلــق -0

 لـ ل  ، عا  بشك  األوروب  ل ستعمار طبيع  امت اد اإلفريق  الساح  منطقة باعتبار

 األوروبــ  االحتــاد اعتمــ ها الــ  الطكريــة املنطلقــا  أهــ  مــن التــارخي  احملــ د يعتــرب

 التارخييــــة الناحيــــة فمــــن، اإلفريقــــ  الســــاح إىل  موجهــــة إســــرتاتيجية بلــــور  قصــــ 

 تـزال  ال ال ول ه   أن حي  األوروبية لل ول التارخي  اإلرث متث  األوروبية فاملستعمرا 

ــ اد هــ ا خملطــا  حتمــ  ــها قــ  الــ  االمت ــ اد يف منثل ــ اد الثقــايفو الل ــوي االمت  واالمت

ــ  احلــ ودي ــت ال ــى تعمــ  ما الــتو عمل ــة الطوضــى إشــاعة عل ــني والتطرق ، الطصــائ  ب

 فــر " سياسـة  خـ ل  مـن  اإلثنيـة  التناقضــا  ت  يـة  علـى  االسـتعمارية  السياسـة  وسـاع   

 يف أكرب نصيبًا عطائهإوا، غ ها على معينة إثنية مجاعا  تطضي  خ ل منأو  ،"تس 

 اجلانــ  مراعــا  دون تعســطية بطريقــة األقــالي  تقســي  طريــق وعــن، والســلطة احلكــ 

 للــ ول الطبيعيــة الثــروا  اســت  ل عمليــة تســهي  اجــ  مــن، للمجموعــا  االتثربولــوج 

 مايكــ  قــال حيــ ، خــاص بشــك  اإلفريقــ  الســاح  ولــ ول عــا  بشــك  اإلفريقيــة

ــ  ــا أن الثــرو " مصــادر "حــرو  كتابــ  يف كل  وســتكون اهلــ   هــ  ســتكون إفريقي

   (4).املتصارعة القوى بني القادمة للحرو  مسرحا
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 إسـرتاتيجيتها  يف األمـين  املنطلق على األوروبية ال ول اعتم   لق : ميناأل املنطلق -2

، وخارجيـة  داخليـة  خطـ    بته يـ ا   حتط  منطقة ه  اإلفريق  الساح  منطقة العتبار

 التحـ يا   دوك شـو   جيـ   األوروبـ   باالحتـاد  اإلرهـا   مكافحـة  منسق وص  حي 

 ك شـو   فقـال  والنيجـر  مال ، موريتانيا يف وخاصة األفريق  الساح  دول تواج  ال 

ــ ول هــ   أن ــ ا " مــن خطــ ا خليطــا" تواجــ  ال ــ  خــ ل فمــن، الته ي  حــاول هــ ا قول

 مـ   مت اخلـة  ته يـ ا   بأنها اإلفريق  الساح  منطقة يف التح يا  يص  أن ك شو 

 أحـ اث  بعـ   إال فّعـال  بشـك   يتبلـور  مل اجل يـ    للته ي ا  األوروب  فالتق ير، بعضها

ــة "اإلســـرتاتيجية خلصـــت حيـــ    2001 ســـبتمرب 11 ــ  الـــ  الته يـــ ا  األوروبيـ  تواجـ

ــ  االحتــاد ــ مار أســلحة وانتشــار اإلرهــا  مــن كــّ  يف األوروب  والصــراعا  الشــام  ال

ــة ــة واجلرميــة اإلقليمّي  يف متضــمنة التحــ يا  وهــ   (5)، الشــرعية غــ  واهلجــر  املنظم

 صــرحية حتــ يا  الته يــ ا  هــ   تنــام  األوروبيــة الــ ول تعتــرب لــ ا اإلفريقــ  الســاح 

 (6): يف أساسا املتمثلة األوروبية للمصاحل

القار . متتلكها ال  اإلسرتاتيجية الطبيعية املواردإىل  الوصول 

 ومراقبـة ، جيبـوت   يف ال ربية )القاع   اإلفريقية اإلسرتاتيجية املواق  على السيطر 

 التجـاري  املسـتوى  علـى  األهميـة  البـالغ  املـائ   املمـر  وهـو ، األمحـر  للبحر اجلنوب  امل خ 

 اخللــيج دول بقيــة مــن وقربــ  الســعودية العربيــة اململكــة جملاورتــ  وجلــ  واالســرتاتيج 

 والشـر   وإفريقيـا  آسـيا  شـر   جنـو   بـني  العامليـة  التجاريـة  اخلطو  رابطةإىل  باإلضافة

 األوس .

 القـار   بـني  التقـاء  نقطـة  اإلفريقـ   السـاح   منطقـة  تعترب: تيج اجليواسرتا املنطلق -3

 انط قـا  وهـ ا  اجل ـرايف  موقعهـا  حيـ   مـن  هامـة  نقطـة  متثـ   فه ، واآلسيوية اإلفريقية

 بـني  وصـ   همـز   ميثـ   فهو -السودان- شرقها حتى إفريقيا غر  من الكب  امت اد  من

ــا دول  ال جيوسياســ  فضــاء اإلفريقــ  الســاح  يعتــرب بهــ ا، العربــ  امل ــر  ودول أوروب

 احلساسـية  بال ة ج رافية رقعة اإلفريق  الساح  منطقة تع  كما، عن  التخل  ميكن

 عسـكرية  قواعـ   إنشـاء إىل  األوروبـ   االحتـاد  يسعى حي ، العسكرية القواع  إلقامة

ــا بعــ ا إعطــاء قصــ  املنطقــة هــ   يف ــى للســيطر  عاملي ــاطق عل  اإلســرتاتيجية النطــوج من

 (7)املناطق. ه   يف احليوية مصاحل  على احلطاظ هو ه ا من وال رض
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ــق -4 ــ املنطل ــنط  إن: اقويالط ــ  ال ــ  قــ  اإلفريق ــة ميث ــة عجل  يف االقتصــادية التنمي

، العامليــة الطاقــة خريطــة يف معتــربا مكــان حيتــ ، اإلفريقــ  الــنط  أن خاصــة، القــار 

 األمـ   مـؤمتر  لتقـ يرا   وفقـا  برميـ   مليـار  80 تبلـغ  اخلـا   الـنط   مـن  القار  فاحتياطا 

 هـ    وترتكـز  اخلـا   العـامل   االحتيـاط   مـن  %1 نسبت  ما أي، والتنمية للتجار  املتح  

 تتـوفر  ال  الطاقة مصادر إن، االستوائية وغينيا،  %05) حنو نيج يا يف االحتياطيا 

 غـ  ، الـ ول  ه   يف التنمية برامج تنطي  أج  من مهمة ه  اإلفريق  الساح  دول عليها

 يف ال ولــة أجهــز  علــى يط ــى الــ ي اإلداري والطســاد واالقتصــادي السياســ  الطشــ  أن

 أكــرب أهميــة جا  الطاقويــة املــواد هــ   فتصــبح، جلــ  دون حيــول اإلفريقــ  الســاح 

ــبة ــ ول بالنسـ ــبح، الكـــربى للـ ــنط  أصـ ــو الـ ــرك هـ ــ ر األساســـ  احملـ ــا  ومصـ  للتوجهـ

 بهــا قــا  ل راســة حتليــ  ويف والتوظيــ  االســتعمال متعــ د الــنط  وأصــبح اإلســرتاتيجية

 لـ ا  ال وليـة  الصـراعا   مـن  الع ي  يف سببا كان الطاقوي املص ر أن الباريس  مركز

 يف يـتحك   عليـ   يسـيطر  "مـن : تقـول  الـ   اجليوبوليتيكيـة  النظـري  املركز ا ه يتبنى

، الصـني  منهـا  خاصـة  عليـ   الكـربى  القـوي  تنافس خ ل من نلمس  ما وه ا، (8)العامل"

 اإلفريقــ  الســاح  منطقــة يف تــرى أصــبحت الــ  األمريكيــة املتحــ   والواليــا  فرنســا

 تتسـابق  ال ول تل  فأصبحت بع  تست   مل خا  مواد من ب  تتمت  ملا إسرتاتيجية منطقة

ــن ــ  مـ ــ  أجـ ــي  أخـ ــرب النصـ ــا األكـ ــأمني منهـ ــتقبلها وتـ ــاقوي مسـ ــ ا، الطـ ــ   لـ  اعتمـ

 السـاح   منطقـة  فتتميـز  الطاقـة  منطلق على اإلفريق  الساح  يف األوروبية اإلسرتاتيجية

 تنقـ   الـ   الطبيعيـة  املـوارد  بهـا  الـ ول  هـ    أن مبعنـى ، اهلائلـة  الطاقة مبصادر اإلفريق 

 دول وتتميـز ، أكثر يستطي  من حول التنافس يكمن وهنا الكربى ال ول صناعا إىل 

ــا الســاح  ــأث ا  ال حمــ ود  بقابليته ــة للت ــ  ســواء اخلارجي ــ  تل  مصــ رها يكــون ال

 املتعــ د  الشــركا  تواجــ  مصــ رها يكــونأو  ،فرنســا مــ  احلــال هــو كمــا دوي تــ 

 وال ا يــة النططيــة واالكتشــافا ، واملنجمــ  الطــاقوي اجملــال يف الناشــطة اجلنســيا 

ــود ــو  ووجـ ــ  اليورانيـ ــة الشـــركا  مثـ ــ ، األوروبيـ ــ ا كـ ــ  هـ ــا  جلـ ــارج  االهتمـ  اخلـ

ــ  خصوصــا ــة فاإلســرتاتيجية، للمنطقــة األوروب ــى تركــز األوروبي ــة الطاقــة عل  اإلفريقي

ــى عــا  بشــك   وهــ ا خــاص بشــك  اإلفريقــ  الســاح  مبنطقــة املوجــود  الطاقــة وعل

.الطاقوي أمنها لتحقيق
(9) 
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II-  ــة لألمــن األوروبــ  االحتــاد إســرتاتيجية تنطيــ  وآليــا  طــر  منطقــة يف والتنمي

 ريق اإلف الساح 

 علــى فــالرتكيز، بعــض عـن  بعضــهما فصــ  ميكـن  ال الســاح  يف والتنميــة األمـن  إن

  ولالــف، الــ ول هــ   اســتمرار حمــور هــ  والتنميــة الــ ول بقــاء حمــور هــو الــ ي األمــن

 أي األمــن حتقيــق يف البلــ ان تلــ  مســاع   إســرتاتيجيتها خــ ل مــن حتــاول األوروبيــة

 تعرفهـا  الـ   والنزاعـا   شـرعية  ال ـ   اهلجـر  ، املنظمـة  اجلرميـة ، اإلرها  على القضاء

، التنميـة  حتقيـق  مـن  البـ   لألمن االستمرارو االستقرار لضمان أخرى جهة ومن، املنطقة

ــى القضــاء الطقــر نســبة مــن وختطيــ ، اقتصــادياتها يف منــو حتقيــق خــ ل مــن  أ مــة عل

 الــ ول علــى ركــز  لــ ا العكــس وال أمــن دون تنميــة حتقيــق ميكــن ال مبعنــى، اء ال ــ

 هـ    حنلـ   أن املطلـ   هـ ا  يف حنـاول  لـ ا ، املشـرتكة  األمنيـة  بالتحـ يا   تـأثرا  األكثر

 التنمية. مرتكزا  علىو األمن مرتكزا  على بالرتكيز اإلسرتاتيجية

 : ريق اإلف الساح  يف والتنمية لألمن األوروبية اإلسرتاتيجية مرتكزا 

 وبية.األور للمبادر  التنموية املرتكزا   -0

 (10): يل  ما خ ل من واالجتماعية االقتصادية التنمية ن حظ

 اقتصادية. فرص خلقو العا  االقتصاد يف املساهمة 

 فيها. تنمية فرص وخلق الصحراوية لل ول العامة االقتصاديا  تعزيز 

  ــ ي ــ ما  تقـ ــية اخلـ ــا األساسـ ــاديا اجتماعيـ ــ ي  واقتصـ ــة وتقـ ــول رؤيـ ــ ي  حـ  التشـ

 .اجتماعيا املهمشة للمجموعا 

 ال  اء. أ مة على القضاء 

 اإلفريق . الساح  دول شعو  بني والتضامن التعاون ثقافة تعزيز 

 األمية على القضاء. 

  االجتماعية اخل ما  تق ي. 

 : يل  فيما تتجلى ال  السياسية التنمية جن و

  ال اخل . السياس  احلوار ودع  تشجي 

السياســية للتــوترا  داخليــة حلــول إجيــاد مــن لتــتمكن ال ولــة مؤسســا  إصــ ح 

 والعرقية. واالجتماعية
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 قـ را   وتطـوير ، لألداء احمللية واحملاسبة النزاهة وتشجي  الراش  ك احل ترسيخ 

 . والنيجري املال  الشمال يف خصوصا، ال ولة إدارا  حضور تقويةو املؤسسا 

 الـ ول  قبـ   من إسرتاتيجيةو مشرتكة رؤية تطوير: وال بلوماس  السياس  املستوى 

 عـرب  التنموية التح يا  م  والتعام  للح ود العابر  األمنية الته ي ا  ملواجهة الشركاء

 دول جلــ  يف مبــا املعنــيني الشــركاء وخماطبــة املســتويا  أعلــى علــى دائــ  حــوار إقامــة

 حـول  احلـوار  لتعزيـز  أكـرب  بشـك   الـ ول   واجملتم  اإلقليمية واملنظما  العرب  امل ر 

.الساح  يف والتنمية األمن
(11) 

 تطبيـــق حماولــة أو  تطبيــق  هــ   األوروبيــة  األمنيــة  اإلســرتاتيجية  أن نقــول  أن ميكــن 

 ال األمـن  ألن، والتنميـة  األمـن  بـني  مركبـة  هـ   احل يثة األمنية املقاربة األوروب  االحتاد

 يـرب   حيـ   العسـكري  اجلانـ   يف ليسـت  ال ولـة  وقـو   فقـ   العسكري بالبع  يتحقق

ــ  االحتــاد ــق مبــ ى اإلســرتاتيجية هــ   جنــاح األوروب ــة األمــن تطبي ــا والتنمي  كمــا، مع

 مليـون  337 مبلـغ  منـ   كـب ا  ماليـا  غ فـا  إسرتاتيجيت  لتنطي  األوروب  االحتاد خصص

 مشــاري  جانــ إىل  هــ ا،   7517 ســنة يف الســاح  ملنطقــة إنســانية كمســاع ا  يــورو

 لكـ   موجهـة  يـورو  مليون 2000 بقيمة للتنمية األوروب  الصن و  قب  من املمولة التنمية

 األوروبــ   االحتــاد اقــر كمــا، وتشــاد موريتانيــا، النيجــر، مــال ، بوركينافاســو مــن

: وهــ   إفريقيــة  دول ســت  علــى  تــو ع  اإلضــايف  الصــن و   مــن  يــورو  مليــون  164,5مبلــغ 

 مليـون  15 ـبـ  مال ، يورو مليون 17 مببلغ بوركينافاسو، يورو مليون 13 مببلغ موريتانيا

، يـورو  مليـون  5 ـبـ  والسـن ال  يـورو  مليـون  0. ـبـ  تشاد، يورو مليون 42,5 ـب النيجر، يورو

 1.0 مـن  أكثر ختصيص مت وح    .751-7550) للتنمية األوروب  الصن و  إطار يفو

 لـــ ع  رئيســـ  بشـــك  ومـــال   النيجـــر، )موريتانيـــا الث ثـــة البلـــ ان هلـــ   دوالر مليـــار

 الريطيـة  والتنميـة  والزراعة ال مركزية وعملية والع الة القانون وسياد  الرشي  احلك 

.التحتية ىوالبن االقتصادية والتنمية االجتماعية والقطاعا 
(12) 
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ــ ول ــ  جـ ــح: 60 رقـ ــاع ا  يوضـ ــة املسـ ــن املق مـ ــ  مـ ــن و  قبـ ــة صـ ــ  التنميـ  األوربـ

 لساح ا أج  من األورب  االحتاد وإسرتاتيجية

 

Source: Simon ,Luis, Mattelaer, Alexander, Hadfield, Amelia. "Une 

stratégie cohérent de l’UE pour le Sahel".Rapport de la Direction 

générale des politique externes 

de l’union européenne. Bruxelles. Mai 2012.. P. 30. 

ــ  ــى املبــادرا  مــن الع يــ  انطلقــت وق  حماربــة برنــامج ومنهــا اإلقليمــ  املســتوى عل

 0.1) االســتقرار جهــا  قبــ  مــن البعيــ  املســتوى علــى ميــول والــ ي الســاح  يف اإلرهــا 

ــون ــورو ملي ــرت  خــ ل ي ــ را  دعــ إىل  ويهــ    7514-7517 الط ــة الق  وحتســني احمللي

 جهــا  ميــول كمــا، املنظمــة واجلرميــة اإلرهــا  مكافحــة جمــال يف اإلقليمــ  التعــاون

ــا االســـتقرار ــا  برنـــامج يـــورو مليـــون 2.2 ومببلـــغ أيضـ ــا الشـــرطة معلومـــا  نظـ  إلفريقيـ

 (Le système d’information de la police d’Afrique de l’ouest)، ال ربيـة 

: اخلمس ال ول بني الشرطة أجهز  بني املعلوما  تبادل قاع   خلق على يعتم  نظا  وهو

 إفريقيــا غــر  لــ ول االقتصــادية واجملموعــة النيجــر ، موريتانيــا، مــال ، غانــا، )البــنني

 2012 بـني  ما يورو مليون 41 مبلغ للتنمية األورب  الصن و  أيضا منح كما، نرتبولاألو

 دعـ   ب ـرض  ال ربيـة  إفريقيـا  لـ ول  االقتصـادية  للمجموعـة  واألمـن  ال فاع ملشروع2017و

 اجملموعـة  هـ    يف واجلرميـة  املخـ را   جتـار   مكافحـة  برنـامج  أما، املؤسسا  ق را 

 الصــن و  قبــ  مــن يــورو مليــون 19.7 قــ ر إضــايف مــال  ب ــ   تــ ع  فقــ  االقتصــادية

 السياسـة  إطـار  يف بعثـة  طرح أيضا مت، املالية املبالغ ه  إىل  وباإلضافة، للتنمية األورب 

ــة ــة األمني ــت املشــرتكة وال فاعي ــة مسي  ديســمرب يف Mission PSDC SAHEL بعث

 الرئيسـيني  املـوفرين  أحـ   هـو  األوروب  االحتاد إنف التجاري للقطاع بالنسبة أما، 7511
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 املسـاع ا   تقـ ي   علـى  تشـج   النطا  واسعة مبادر  وه ، القطاع ه ا أج  من للمعونة

، بالتجــار  تتعلــق حتتيــة بنــى إنشــاء وكــ ل ، جتاريــة سياســا  ووضــ  التجــار  لتعزيــز

 صـلة  جا  فإنهـا ، اهلشة البل انإىل  حت ي ا موجهة املبادر  ه   تكن مل لو فحتى ل ل 

 جملـس  اعتم    2007 عا  ويف، البل ان هل   اهليكلية للخصائص نظرا اهلشة بالبل ان

 هـــ   وأهـــ ا ، التجـــار  أجـــ  مـــن للمعونـــة األوروبيـــة اإلســـرتاتيجية األوروبـــ  االحتـــاد

 بشــك  التجــار  اســتخ ا  مــن، اإلفريقــ  الســاح  البلــ ان متكــني هــ  اإلســرتاتيجية

 أهــ افها وحتقيــق الطقــر مــن واحلــ  والتنميــة العمــ  وفــرص النمــو لتعزيــز فعاليــة أكثــر

 املتعلقـة  للمسـاع ا   املخصـص  التمويـ    يـاد   علـى  اإلسـرتاتيجية  ه   وتشتم ، التنموية

 علـى  الرتكيـز   يـاد   تعتـز   أنها كما 2010 عا  حبلول سنويا يورو مليار 2إىل  بالتجار 

 فعاليــة ملبــاد  وفقــا األعضــاء والــ ول األوروبــ  االحتــاد قــ ر  و يــاد ، الطقــراء مصــاحل

 مسـاع    وهـ   التجـار   أجـ   مـن  املعونـة  وراء العلـة  معرفـة  مبكـان  األهميـة  ومن، املعونة

 معاجلــة ألن العامليــة بالســو  االتصــال علــى اإلفريقــ  الســاح  دول منهــا الناميــة البلــ ان

 طويلــة أهــ ا  هــ  التحيــة البنيــة ضــع  يطرضــها الــ  والقيــود احلــ ود وراء مــا قضــايا

 السـاح   دول علـى  الضـ    جاهـ ا  حيـاول  األوروبـ   االحتاد فإن اجملال ه ا ويف، األج 

 املطاوضـا   وتواجـ  ، ج يـ    اقتصادية شراكة اتطاقيا  على التوقي  أج  من اإلفريق 

 منظمـة  توجهـا   مـ   تتماشـ   ال الـ   االتطاقـا   ه   أن بسب  مجة صعوبا  إفريقيا م 

 وهـ    اإلفريقيـة  التنمويـة  لألولويـا   مراعاتهـا  عـ    عـن  فضـ  ، جهة من العاملية التجار 

 خصوصـا  الساح  دولو عموما اإلفريقية سو ال إلبقاء التجاري الاجمل يف املق مة املعونة

 مق مــة ليســت املعونــا  هــ   أن جلــ  دليــ و، األوروبيــة للمنتجــا  اســته كية ســو 

 هــ   أن أي االنتقــاء لشــر  خاضــعة هــ  بــ  اإلفريقــ  الســاح  دول لكــ  بالتســاوي

 (13).األوروبية الشرو  م  تتجاو  ال  لل ول تق   املعونا 

 :وبيةاألور للمبادر  األمنية املرتكزا  -2

 جتــاو و والعرقيـة  واالجتماعيـة  السياسـية  للتـوترا   داخليــة حلـول  إجيـاد  مـن  للـتمكن 

 الرتكيز والتنمية لألمن األوروبية اإلسرتاتيجية حاولت للح ود العابر  األمنية التح يا 

 (14):على
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 ــة ــة القــ را  تقوي ــ ول األمني ــز اإلفريقــ  الســاح  ل ــق القــانون حكــ  وتعزي  وتطبي

 املنظمــة واجلرميــة اإلرهــا  مــ  وتتعامــ  الته يــ ا  حتــار  الــ  القطاعــا  يف القــانون

 متخصص. وأسلو  بكطاء 

 والراديكالية. األصول  العن  ومن  حماربة 

  نشـــاءٕوا رســـ  يف احلكوميـــة غـــ  الشـــرعية واجلهـــا  ال وليـــة القـــرارا  دعـــ 

 .اخلط   التح يا  ه   حماربةإىل  ته   وأنشطة اسرتاتيجيا 

 وتطــوير األمنيــة الرؤيــة يف معتــرب  قــ را  بنــاء مــن ستســتطي  اإلقلــي  دول كــ  أن 

 جل . غ إىل  العسكرية الصطقا  اجليوش ت ري  خ ل من األمين التعاون

 اجلرميـة ، شـرعية  ال ـ   اهلجـر   مكافحـة  يف إجراءا  أيضا األوروب  االحتاد واخت 

 رؤساء أص ر   2001 سبتمرب 11 أح اث فبع ، اإلفريق  الساح  يف واإلرها  املنظمة

 اإلرهـا   ملكافحـة  واسـ   خمط  على حتتوي ال  اإلرها  ض  عم  خطة االحتاد دول

 (15): قضايا مخس على الرتكيزإىل  األوروب  االحتاد ت عو وه  األوروب  االحتاد يف

 ال ولية. القانونية الصكوك وتطوير الشرطة تعاون تعزيز 

 اإلرها . متوي  إنهاء 

 اجلوي. األمن تعزيز 

 األوروب . ل حتاد عامل  العم  تنسيق 

 األوروب . االحتاد داخ  التعاون لتعزيز  

ــاري  وإن ــم  اتطاقيـــا  مشـ ــ  تشـ ــادرا  أهـ ــال هـــ ا يف املبـ ــاد اجملـ ــرار اعتمـ ــأن قـ  بشـ

 19 فطـ  ، الشـرطة  دور و يـاد  ، مشرتكة اعتقال م كر  واعتماد، اإلرها  مكافحة

 والـ  ، اإلرها  مكافحة بشأن قرار إطار األوروبية املطوضية اقرتحت   2001 سبتمرب

 األوروبــ  االحتــاد أحنــاء مجيــ  يف لإلرهــا  اجلنائيــة العقوبــا  يف التنطيــ  حيــز دخلــت

 يشـتب   الـ ين  واألفـراد  جمموعا  قائمة األوروب  االحتاد اعتم  اإلطار ه ا م  بالتزامن

  (16)إرهابية. أنشطة يف تورطه  يف

 تأســيس عــن األوروبــ  االحتــاد أعلــن، الســيا  هــ ا يف املب ولــة اجلهــود والســتكمال

ــة ــ  الســاح  يف امل نيــة البعث ــة هــ   متكــني وث  واجلرميــة اإلرهــا  حماربــة مبهمــة البعث

 مواجهـــة جانـــ إىل  ،املشـــرتكة والـــ فاع األمـــن سياســـة إطـــار ضـــمن وجلـــ ، املنظمـــة
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ــة املشــاك  ــالنقص املتعلق ــ ائ  ب ــة واأل مــة ال  ــ  ال  ائي ــ د ال ــة دول معظــ  ته ، املنطق

 األول النصـ   يف تنطيـ ي  إطـار  إنشـاء  علـى  اتطقـوا  القـاد   أنإىل  األوروب  االحتاد وأشار

ــ  حيــ ،   2013 العــا  مــن  هنــاك يكــون ســو  البنكيــة املراقبــة آليــة إنشــاء بعــ  إن

 واحـ    آليـة إىل  حاجـة  هنـاك  تكـون  وسو ، البنوك رمسلة إلعاد  آلية إلنشاء إمكانية

 املطوضــية تقــ   وســو ، املطلوبــة الضــمانا  وتــوف  ال  مــة الصــ حيا  مــ  للقــرار

 بتقــ ي  األوروبــ  االحتــاد وتعهــ ، 2013 عــا  يف الصــ د هــ ا حــول مقرتحــا  األوروبيــة

، االختطـــا  وعمليـــا  اإلرهـــا  ضـــ  حربهـــا يف والصـــحراء الســـاح  لـــ ول املســـاع  

ــ   صــحيطة وأورد  ــا )لومون ــة أصــ رت  بيان ــ  االحتــاد ممثل ــة للسياســة األوروب  اخلارجي

 عضـوا  70 مـن  املكونـة  اجملموعـة  إن فيـ   قالـت  7517 ديسمرب 2 يو  أشتون" "كاثرين

، اإلرهـا   مواجهـة  علـى  قـ رتها  لتعزيـز  والنيجـر  ومال  موريتانيا مساع   طر  ست رس

 الــ  اهلجــر  حيــال أوروبــا هــواجس ا داد  اإلرهــا  علــى ال ربيــة احلــر  انطــ   ومــ 

 حنـو  األوروبيـة  الرحلـة  وبـ أ  ، إرهابيـة  عناصـر  حتمـ   مـا  ضـمن  إليهـا  حتمـ   أن ميكن

 ولكـن ، إفريقيـا  مـن  القـادمني  أمـا   الطـرص  تضـييق  يكطـ   مبا، اهلجر  قوانني تش ي 

أو  الشـرعية  غ  اهلجر  انط  إىل  أد  الشرعية اهلجر  على األوروبية التضييق سياسة

 آخـر  أفقـا  أمـامه   يـرون  ال الـ ين  اإلفريق  الساح  دول من فاملهاجرون، السّرية اهلجر 

 غـ   اهلجـر   وك ء عرب والتسل  التهري  سلوك سوى سبي  هل  جي وا مل، اهلجر  غ 

 أولئـ  أو  ،املهـاجر  ه ا بها يقو  معزولة فردية حماوال  جمرد األمر يع  ومل، الشرعية

 ت ـ ي  مت اخلة شبكا  حول ومهيكلة منظمة شبكا إىل  األمر تطور ب ، املهاجرون

 اإلجـراءا   األمـر  جتـاو   أوروبـا  يف وباملقاب ، في  التحك  يصع  للح ود عابرا إجراما

 ينطـق ، األوروبيـة  ال ول من حتال  خيوضها ال  احلربية العمليا  يشب  ماإىل  القانونية

 لرصـ   مبكـر  إنـ ار  وأجهـز  ، احلـ ود  حرس من فيالق ويستخ  ، عظيمة أمواال عليها

 (17)اإلرها . على حربها يف أمريكا سياسة يشب  وبشك ، سواحل  باجتا  حترك أي

 املصـحو   الـ مي رايف  االنطجـار  مـن  مطـر   بشـك   متخـو   اليو  األوروب  فاالحتاد

 اســتمرار يف تكمــن االنطجــار هــ ا وخطــور ، اجلنــو  جمتمعــا  يف اقتصــادية بأ مــة

 اقتصـاديني  الجئني عن عبار  املهاجرين في  يصبح بشك  جمتمعات  حنو السرية اهلجر 

 االحتـاد  علـى  اسـتوجبت  الته يـ ا   ه   إن، ال ربية اجملتمعا  وان ماج متاس  يه دون
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 خلـق  تطلـ   قـ   األول كـان  فـإجا ، والتصاد  التعايش من حيز يف معها التطاع  األوروب 

 اســت عى التصــاد  فــإن، واجتمــاع  واقتصــادي سياســ  بعــ  جا  أمنيــة ميكانيزمــا 

أو  الطعـ   ورد الطعـ   عـرب  مواطنهـا  يف إمـا  الته يـ ا   هـ    ملواجهـة  عسـكرية  آليـة  إجياد

 دعـ   تقـ ي   األوروبيـة  االحتاديـة  عملـت  لـ ا  (18)،وقوعهـا  قبـ   احتوائهـا  طريـق  عن وقائيا

 فعاليــة لزيــاد  خــاص بشــك  الســاح  دولو عــا  بشــك  اإلفريقيــة لــ ول لوجســتيك 

 (19):التال  النحو على واملراقبة احلراسة ق را  ودع  الشواطئ مراقبة على ق رتها

 يـت   حتـى  فيهـا  حيتجـزون  حيـ  ، الشـرعيني  غـ   املهـاجرين  لتجميـ   مراكز إنشاء 

 املنظمــا   مــن  الع يــ   النتقــادا   املراكــز  هــ    تعرضــت  وقــ  ، بلــ انه  إىل  ترحيلــه 

 دولإىل  املعســكرا  هــ   نقــ  أملانيــا مــن بــاقرتاح األوروبيــة الــ ول فحاولــت، اإلنســانية

 .ال ول ه   من قبواًل تلق مل الطكر  لكن اإلفريق  الشمال

   مــن أنإىل  اإلحصــائيا  وتشـ   أتــى حيـ   مــن املهـاجر  إرجــاع يعـين  وهــو، الرتحيـ 

 اسـتنادا  وجلـ   أوروبـا إىل  العبور حماوالته  أثناء حتطه  لقوا أل  ث ثنيإىل  آال  عشر 

 .حكومية غ  منظما  إحصاءا إىل 

  الشـــمال دول مـــ  تعـــاون سياســـة األوروبـــ  االحتـــاد أرســـى حيـــ  األمـــين االتطـــا 

 اللوجســ  الــ ع  عــرب وجلــ  املكافحــة أجــ  مــن ثنائيــة اتطاقيــا  إبــرا  عــرب اإلفريقــ 

 أجــ  مــن املناســ  احلــ  تقــ   ومل حمــ ود  تظــ  ولكنهــا املشــرتكة الــ وريا  وتنظــي 

 .اهلجر  تيار وق 

  الـ   اإلجـراءا   مـن  سلسـلة  املتعاونـة  األوروبيـة  الـ ول  نطـ    لقـ  : احلراسة تش ي 

 االلكرتونيـة  املراكـز  إقامـة  عـرب  حلـ ودها  واحلمايـة  احلراسـة  وتأمني تعزيزإىل  ته  

 .للمراقبة

 بـالعود   األعضاء لل ول يسمح اقرتاح على األوروب  االحتاد ب ول ال اخلية و راء وافق

 حـر  تنقـ   منطقـة  )الشن ن  منطقة داخ  احل ود على والسيطر  الرقابة إجراءا  لطرض

ــني ــة ب ــ  االحتــاد مــن دول ــ ول إحــ ى أخطقــت حــال يف أخــرى ودول األوروب ــة يف ال  محاي

 مبـا  الـ ول  أن مـن  مسـتمر   خمـاو   هنـاك  كانـت ، األوروبـ   ل حتاد اخلارجية احل ود

 تطتيش عمليا  إلجراء العرق  التصني  توظ ، إيطالياو، هولن ا، أملانيا، فرنسا فيها

ــة ــ  انتقائي ــة احلــ ود عن ــة املعاجلــا إىل  إضــافة ال اخلي ــوارد األمني ــى، جكرهــا ال  وتبن
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ــاد ــ  االحتـ ــراءا  األوروبـ ــرى إجـ ــا أخـ ــ : أهمهـ ــا  بنـ ــ  املعلومـ ــ ي األوروبـ ــ اق  الـ  سـ

 والعـني  األصـاب   بصـما   فيهـا  مبـا  بيانـاته   أخـ   يت  حي  أوروبا يف األجان  حتركا 

 :  (20)ركائز ث ث على اجمللس وركز، بع  فيما التتب  لسهولة

 شن ن حوكمة تقوية. 

 اإلفريق  الساح  دول بينها من جنو  دول م  اجلي   الشراكة . 

 غـ   اهلجـر   ملعاجلـة  شـن ن  حوكمـة  مراجعة على الرتكيز مت وق ، اللجوء سياسة 

 الثقـة  وبنـاء  األعضـاء  الـ ول  جلمي  اخلارجية باحل ود الطعال التحك  وضمان الشرعية

 .األوروب  االحتاد قب  من اهلجر  إدار  بطعالية

 شـرعية  ال ـ   اهلجـر   قضـية  يف خصوصـا  صـار   جـ   هـو  األوروب  االحتاد أن ي حظ

 األ مـة  بعـ  و 2001 سـبتمرب  11 أحـ اث  بعـ   خصوصـا  البوليسـية  السياسة ه   وا داد 

 هناك يكون باهلجر  أي للته ي ا  ونب  مص ر هو ان : منها اعتبارا  لع   وه ا املالية

 مسـتوى  علـى  حتى القضايا ه   وتناقش، أنواع  مبختل  اإلجرا  هناك يكونو إرها 

 تنــاقش العــاد  مــن الــ  0+0 املبــادر  مســتوى علــى كــ ل و األورومتوســطية الع قــا 

 (21)والشراكا . املبادرا  ه   ث  يف األعضاء دول قضايا

 هـو  املنظمـة  واجلرميـة ، اهلجـر  ، اإلرهـا   ملكافحـة  األوروبيـة  اإلسرتاتيجية وملخص

ــاد أن ــتمر االحتــ ــاهمة يف مســ ــرب املســ ــ  عــ ــة خطتــ ــن يف ال اخليــ ــامل  األمــ ــوير العــ  وتطــ

 يف ينـتج  الـ ي  والكوكـايني  باملخـ را   واالجتـار  اإلرها  حملاربة األممية اإلسرتاتيجية

ــة أمريكــا ــاإىل  ويصــ ر ال تيني ــا غــر  عــرب أوروب ــة وهــو إفريقي  ل حتــاد بالنســبة أولي

 املعلومـا   تبـادل  يف املشـاب   والتطـور ، امليـ ان  هـ ا  يف مهمة مبادرا  أطلق ال ي األورب 

 لتـ اخ   جتنبـا  املتح    )كالواليا  ال وليني والشركاء االحتاد يف األعضاء ال ول بني

 واالحتــاد الـ ول  وتنسـق ، اإلقلــي  يطبـ   أن ميكـن  الــ ي اإلقلـي   يف والـربامج  اإلجـراءا  

 املركـز  عرب اإلقلي  يف العم تية املعلوما  وتتبادل ونشاطاته  ق راته  بناء يف األوروب 

 السـن ال  يف األوربـيني  والربنـاجمني ، املخـ را   ملكافحـة  والعمليـا   للتحلـي    البحـري 

 التعــاون لتحســني املوجــ  املوجهــة العمــ  خطــة أجــا  اجمللــس وظــائ  أن إضــافة، وغانــا

 وقـ   وق ، إفريقيا غر إىل  املوجهة املخ را  جتار  خصوصا املنظمة اجلرمية وحماربة
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ــاد ــ  االحتــ ــة األوربــ ــة االتطاقيــ ــة ال وليــ ــار حملاربــ ــ را  االجتــ ــرتاض باملخــ ــر  واعــ  طــ

  (22)واهلروين. الكوكايني

 املطروحـة  املشروعا أو  أوروبا تتبعها ال  اإلجراءا  ه   ملختل  عرضنا خ ل ومن

ــ  مــن ــ  اإلحتــاد قب ــابر  التحــ يا  ملكافحــة األوروب ــى تركــز للحــ ود الع ــ  عل  اجلان

 غـــ  واملهــاجرين  اللجــوء  طــال   الحتجــا   معســكرا   إنشــاء  مشــروع  فمــث  ، األمــين 

 املـال   الـ ع   بـرامج  مـن  جلـ   وغـ  ، إفريقيـا  مشـال  دول مخـس  شـواطئ  على النظاميني

ــتقين ــة احلــ ود حراســة علــى ترتكــز الــ  املتوســ  جنــو  دول حلكومــا  وال  البحري

 الـرغ   على املشروعا  تل  مث ، نظام  غ  بشك  العبور من للح  وك ل ، والربية

 األوروب  اإلحتاد دول بني للتعاون الوحي  الوج  تكون أن ميكن ال أنها إال أهميتها من

 انتهاكــا إىل  تقــود قــ  الــربامج تلــ  أن عــن فضــً ، املتوســ  جنــو  حكومــا  وبــني

 انتهـاك  بشـأن  ال وليـة  العطو ملنظمة تقرير يف مؤخرا ورد  ال  تل  مث  اإلنسان حلقو 

  أوروبا. يف احملتجزين النظاميني غ  واملهاجرين اللجوء طال  حقو 

-III رنس الط القط  منظور من -اإلفريق  الساح  يف األوروب  اإلحتاد إسرتاتيجية 

 إج یععةالجة بــاألمر یسلع یقععيإلف  ا الســاح  منطقــة يف الطرنســ  التواجــ  عــن یثالحعة إن

ــ  أن ــاح  دول جـ ــت یقعععيإلاف   السـ ــتعمرا  كانـ ــت حیعععث، ف نسعععی  مسـ ــى أبقـ ــ  علـ  قواعـ

 يف فرنسـا  تتـ خ   یثح، معها معاه ا  تربطها ال  تشاد يف خاصة املنطقة يف ی عسك  

 تواجــ ها دائمــا تــربر فرنســا أن رغــ ، یعع الةول احملافــ إىل  اللجــوء دون تشــاء متــى تشــاد

 خاصع  التهةیعةات من املنطقة يف املوجود  وأم كها رعایاهعا لحمایع  املنطقة يف العسكري

ــا یععععع إلارهاب ــ ها علـــــى أبقـــــت لـــــ ا، منهـــ ، الســـــن ال: مـــــن كـــــ  يف ی العسعععععك   قواعـــ

 السـاح   منطقـة  يف العسـكري  التـ خ   يف رغبتهـا  جلـ   مـن  واألكثـر وجيبوت  ،ال ابون

 أن كمــا ، املنطقــة يف ومقیموهععا ســواحها طالــت الــ  االختطافــا  موجــة انتشــار بعــ 

 الثروا  منبالكث   تزخر ال  الساح  منطقة من یعةی لا فارغة خترج أن یةت   ال فرنسا

 السـاح   دول بأربعة ترب  ال  ی العسعك   املعاه ا  خاصة یم القة واملكاس ، ی الباطن

ــ  یقعععيإلاف   ــاد: وهـ ــال ، یجععع الن، تشـ ــ ، یتانیعععاومور ، مـ ــا تســـاع  الـ  نشـــاطها يف فرنسـ

ــتخبارات  ــة يف أالسـ ــن، املنطقـ ــص أن وميكـ ــ ور نلخـ ــ  الـ ــة يف الطرنسـ ــاح  منطقـ  السـ

 :  التالية اآلليا  يف اإلفريق 
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 بعـ   قامـت  قـ   فرنسـا  أن عـا   بوجـ   القول ميكن :كريةوالعس السياسية اآلليا  -

 حضـورها  من ك  مشلت النطا  واسعة إسرتاتيج  تكيي  بعملية البارد  احلر  نهاية

ــا تــ خ تها وكــ ا العســكري  ودول عامــة اإلفريقيــة القــار  يف العســكرية وارتباطاته

 األفريقيـة  الطرنسية الثنائية ال بلوماسية الع قا  ميز ما وإن، خاصة اإلفريق  الساح 

، ال بلوماسـية  الع قـا   شخصـنة  يعـين  مـا  وهـو ، أفريقيـا  يف السـلطة  شخصنة طاب  هو

ــام   ــية فتعـ ــية ال بلوماسـ ــت الطرنسـ ــ  ليسـ ــا  مـ ــية مؤسسـ ــرعية تعكـــس سياسـ  الشـ

 الــرئيس شــخص دبلوماســية مــ  هــ  بــ ، القوميــة واملصــلحة األفريقيــة للــ ول السياســية

 الــ  األمنيــة الته يــ ا  أحــ  جلــ  ويف، العائلــة دبلوماســية تســمى كمــاأو  ،األفريقــ 

 تلـــ  عـــن مبـــنء ليســـت األفريقـــ  الســـاح  منطقـــة ودول اإلفريقيـــة الـــ ول منهـــا تعـــان 

 املساهمة خ ل من األفريقية ال ول شؤون يف مباشر فرنس  ت خ  يعين وه ا، القاع  

 األفريق . الرئيس شخص على اإلمجاع يف

 1960 سـنة  بإفريقيـا  الطرنسـية  العسـكرية  القواعـ   عـ د  بلـغ : العسكرية القواع  -

 : 23 يف متمثلة عسكرية قواع إىل  اختزلت، قاع   100 حوال 

   ــا قاعـــ   وأهـــ  أكـــرب: جيبـــوت  قاعـــ ــا تســـمح إج، االســـرتاتيج  ملوقعهـ  لطرنسـ

، جنـ ي  2900 هلـا  ليتمركـز ، األوسـ   الشـر   يف العسـكري  التأث  من ق ر مبمارسة

 بهـا  البحريـة  القطـ   مـن  الع يـ   اسـتقبال  بإمكانها إنزال سطن ث ث بها تتمركز كما

، مـ   155 قيـاس  مـن  مـ اف   6، ل سـتط ع  م رعـة  مركبـة  71، ال بابا  من سريتني

 .هليكوبرت، وإنقاج حب  طائر  2، نق  طائرا  10، جوي سر 

    14، جنــ ي 170 مــن مشــا  كتيبـة  2 علــى حيتــوي إفريقيـا  غــر : داكــار قاعـ 

 .هيلوكبرت، نق  طائر ، مقاتلة طائر ، أم  م رعة مركبة

   م رعـة  مركبـة  11، البحريـة  مشـا   كتيبـة  بهـا : رفـوا  كوتـ ي  يف بوربـون  قاع 

 .هيلوكبرت، أم 

    مــن عــ د، جنــ ي 900 مــن مشــا  كتيبـة  2 عليهــا حتتــوي: تشــاد -جنامينــا قاعـ 

، ل ســتط ع طــائرتني، املهــا  متعــ د  طــائرا  3إىل  إضــافة، أمــ  امل رعــة املركبــا 

 .هيلوكبرت .و للنق  وطائرتني
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   مركبــا  4، جنــ ي 755-155 مــن مشــا  كتيبــة بهــا: ال ــابون -ليربفيــ  قاعــ 

 .هيلوكبرت 14، أم  م رعة

 فرنسـا  جتمـ   اتطاقيا  مثانية حاليا يوج  إج: شرتكامل العسكري ال فاع اتطاقيا  -

، جيبــوت ، فــوار كوتــ ي، القمــر جــزر، الوســطى إفريقيــا، الكــام ون مــن كــ  مــ 

ــ ول وحيــق، وغــوطوال الســن ال، ال ــابون ــة لل ــ  اإلفريقي  مــن العســكرية املســاع   طل

 ثنائيـة  اتطاقيـا   وهـ  ، الطنيـة  واملعونـة  العسكري التعاون اتطاقيا  أيضا وهناك فرنسا

 وأجهــز  جليــوش املباشــر  املســاع ا ، والطنيــة العســكرية املســاع ا  جمــاال  تشــم 

 مـ    وختتلـ  ، األفارقـة  لضـبا   التـ ري   بـرامج ، العسـكرية  ال راسـية  املنح، الشرطة

 دولـة  21   فرنسـا  جيمـ   االتطاقيا  من النوع ه ا، أخرىإىل  دولة من االتطاقية سريان

(24)بطرنسا فعلية مصاحل وتربطها الطرانكطونية للمنظمة منظمة معظمها افريقية
. 

 عسـكرية  أكادمييـا   فرنسـا  تقـي   التامـة  السيطر  لضمان: ري الت  برامج إقامة -

 يف هــ ا أن إال، بالقــار  الســ   حطــظ بعمليــا  للقيــا  تكــوينه  حبجــة أفارقــة لضــبا 

 ويف، تهـا قوإىل  قو  يزي ها ما وهو، لطرنسا الضبا  هؤالء والء يتحول إج فرنسا صاحل

 ال اعمـة  العسـكرية  املشـاري   إسـرتاتيجية  بتـبين  فرنسا قامت ج ي   إسرتاتيجية خطو 

 حيـ  ، 1711 سـنة  RECAMP مشـروع  تـبين  خ ل من وجل  إفريقيا يف األمنو للسل 

 أمـــن إن: "Michel du Peyrat" بـــي ا  دي ميشــال  اجلنــرال  الصـــ د هــ ا  يف قــال 

 العــامل يف منــاطق عــرب بــ ، أوروبــا يف فقــ  لــيس للته يــ  تتعــرض قــ  فرنســا ومصــاحل

 منـــاطق تهـــ د مباشـــر  غـــ  إســـرتاتيجية فهنالـــ ، والتطـــور النمـــو إطـــار يف هـــ  والـــ 

 لــو حبجــ  خطــ   هــ  األمنيــة الته يــ ا  فهــ  ، والطاقــة األوليــة املــواد مــن إمــ اداتنا

 منطقـة  دول يف الطرنسـ   العسـكري  التواجـ   عـن  أمـا ، حـ ودنا  مـن  مقربـة  على كانت

 حمــور يعتــرب الــ ي البلــ  هــ ا، تشــاد دولــة مســتوى علــى نلمســ  فإننــا األفريقــ  الســاح 

 تواجـ ها  يف فرنسـا  وتعتمـ   األفريقـ   السـاح   منطقة يف الطرنسية األمنية اإلسرتاتيجية

 الســـودانية التشـــادية احلـــ ود مســـتوى علـــى ال جـــئني محايـــة علـــى هنـــاك العســـكري

 أقــ   أحـ   تشـاد  يف العسـكرية  الطرنسـية  القواعــ  وتعـرب ، الوسـطى  إفريقيـا  ومجهوريـة 

 اجلبهــةأو  البلــ  وأمــا، 1701 ســنة منــ  ُأوجــ   والــ ، إفريقيــا يف الطرنســية القواعــ 

 لأل مـة  فنتيجـة  النيجـر  دولـة  فه  األفريق  الساح  منطقة يف الطرنس  للتواج  األخرى
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 إسـرتاتيجياتها  حملـاور  الرمسية األه ا  فإن، النيجر منها عانى ال  احلاد  االقتصادية

 املعونـــا  لـــ  تــؤمن  براغماتيـــة خارجيـــة سياســة  تطبيـــق حنـــو   تهــ  كانـــت اخلارجيــة 

(25)أجنبية واالستثمارا  االقتصادية
. 

 تســتخ مها ج يـ    وسـيلة  إال هــ  مـا  أفريقيـا  يف الطرنســية األمنيـة  فالسياسـا   ومنـ  

 خـ ل  من أمنها على للحطاظ وك ا، واملع نية الطاقوية القار  موارد من لتمكن فرنسا

 تكـون  أيـن ، ألوربـا  وامتـ ادها  أفريقيـا  يف املوجـود   األخطـار  وتوس  انتشار ع   ضمان

 األول. املستقب  ه  فرنسا

 مكاســ  حتقيــق مــن االقتصــادية سياســتها يف فرنســا تعتمــ : االقتصــادية اآلليــا -

 مـا  تطعي  الكربى اخلارجية املنافسا  ملواجهةو جهة من اإلفريق  الساح  يف اقتصادية

 :  (26)يل 

 اإلفريق . الساح  دول م  جتارية شراكا  بناء  

  اإلفريق . الساح  يف املوجود  الطرنسية الشركا  اكرب دع  

  ــ ول مســاع ا  تقــ ي ــر ركــز الصــ د هــ ا ويف اإلفريقــ  الســاح  ل ــة تقري  جلن

 األبـيض  "الكتـا  ، .751 أفريـ   يف أصـ ر   الـ   الـ فاع  لو ار  اإلسرتاتيجية الشؤون

 خـ ل  مـن  اإلفريق  االقتصاد وتنمية األوروب  األمن بني رب  عن القوم " األمنو لل فاع

 .اجملاال  خمتل  يف املنطقة لتنمية مساع ا  تق ي 

  معقولة. اقتصادية بنية هلا ال  ال ول على الرتكيز م  التنمية برامج دع   

  بشـك   السـاح   دولو عـا   بشـك   إفريقيـا  يف الطرنسية االستثمارا  حج   ياد 

 إفريقيـا  غـر   دول وضـمت  تشـكلت  الـ   اإلقليميـة  باملنظما  فرنسا رحبت وق  خاص

 أهـ   تعتـرب  الـ   إفريقيـا  غـر   لـ ول  االقتصـادية  اجلماعـة  املنظمـا   ه   وأه  ووسطها

 .االقتصادية مشاري  يف فرنسا عليها تعتم  منظمة

 كانـت  إجا، إفريقيـا  وغـر   وسـ   يف اإلقليميـة  االقتصـادية  منظمـا   علـى  اعتماد 

 فرنســـا مصـــلحة ختـــ   اإلفريقيـــة والـــ ول فرنســـا بـــني االقتصـــادي التعـــاون سياســـة

 (ECOWAS) إفريقيـا  غـر   لـ ول  االقتصـادية  اجلماعة م  تتعاون حبي ، االقتصادية

 املنظمـا   تلـ   إنشـاء  ويطيـ  ، (UDEAC) الوسـطى  إفريقيـا  لـ ول  اجلمرك  واالحتاد

 يف فرنســا مــ  اإلقليميــة املنظمــا  هــ   تشــرتك ناحيــة فمــن القــار  يف الطرنســ  الوجــود
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 هـ    جتـا   املاليـة  أعبائهـا  ختطيـ   علـ   فرنسـا  تسـاع   وبالتـال  ، املاليـة  املسـئولية  حتم 

، الطرنســ  الطرنــ  منظمــة يف الــ ول هــ   عضــوية وحبكــ  أخــري ناحيــة ومــن، الــ ول

 حققـت  فرنسـا  تكـون  وبـ ل  ، ال ول ه   اقتصاد عل  املباشر التأث  يف فرنسا تستمر

 عـا   بشـك   القار  يف االقتصادية مصاحلها من االنتقاص دون النطقا  تقلي  يف ه فها

 بـني  االقتصـادية  الـرواب   توثيـق  أخـرى  جهـة  ومـن  خاص بشك  اإلفريق  الساح  ودول

 التسـل   حمـاوال   مـن  معهـا  الطرنسية املصاحل وحيم  حيميها مما، فيها األعضاء ال ول

 كــ  يف االقتصــادية األمريكيــة اهلجمــة إ اء صــعبا حتــ يا اآلن تواجــ  وهــ  اخلارجيــة

 .اإلفريقية القار 

-اإلفريقيـة  الع قـا   تطـور  يف أساسـ   عامـ   الطرنسـية  الل ـة  تعـ  : افيةالثق اآلليا –

 الطرنسـية  تتح ث إفريقية دولة 20 ع دها يص  وال  الطرانكطونية ال ول يف الطرنسية

 علـى  وحمـافظ  ناقـ   أهـ   وتعـ   الطرنسـية  الثقافـة  عليهـا  ترتكـز  ل ويـا  خزانـا  تعـ   وال 

 مـ   ع قاتها فرنسا ربطت وق  ال ولية املنظما  يف ملمارستها وضامن العامل يف نطوجها

 لعقــ  فرنســية مســتعمرا  كانــت والــ ، )الطرنكوفونيــة  بالطرنســية املتح ثــة الــ ول

ــة فرنســية قمــة مــؤمترا  ــ أ  وقــ ، إفريقي ــة االجتماعــا  ب ــني ال وري ــ  اجلــانبني ب  من

 بـاريس  يف األوىل الطرانكطونيـة  القمـة  منـ   بـ لت  الـ   اجلهـود  مـن  وبالرغ ، 1986عا 

 اجلانـ   بقـ   املتع د  الطرانكطونية املؤسسا  بني للع قا  والضواب  اإلطارا  لوض 

 بـني  العضوي االرتبا إىل  يعود وه ا، علي  هو ما على الطرانكطونية للحركة املؤسس

 يف األعضـاء  ال ول ع د ويبلغ، باريس يف ومثي تها اإلفريقية واملؤسسا  السلطة أنظمة

، الكون ــو، القمــر جــزر، بورونــ ي، )بــنني: تضــ  دولــة 28 الطرانكطونيــة اجملموعــة

، النيجـــر ، موريشـــيوس ، مـــال  ، بوركينافاســـو، ال ـــابون ، جيبـــوت  ، فـــوار  كـــودي

 والكون ــو   ائــ  ، وغــو طال، تشــاد ، الســن ال، روانــ ا ، الوســطى  إفريقيــا ، موريتانيــا

 حبيــ  اجتماعاتهــا يف االشــرتاك دائــر  وســعت اجملموعــة ولكــن، حاليــا  ال ميقراطيــة

ــرها أصـــبت ــة الـــ ول حتضـ ــة األخـــرى اإلفريقيـ ــة الناطقـ ــة بالعربيـ ــة واملتح ثـ  باالجنليزيـ

 القضــــايا خمتلــــ  العــــاد  يف الطرانكطونيــــة القمــــة وتنــــاقش، واالســــبانية والربت اليــــة

 جنــو -الشــمال وحــوار اإلقليميــة النزاعــا  تنــاقش كمــا واإلفريقيــة ال وليــة السياســية

.إفريقيا منها تعان  ال  االقتصادية واأل مة
(27) 
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 : جا واستنتا خ صة

 جمـاال   خمتلـ   يف ضـعيطة  مسـتويا   مـن  تعان  ال  اإلفريق  بالساح  األوروب  إن

 يف اإلنسـان   األمـن  مطهـو   تـبين  خـ ل  ومن، واالجتماعية واالقتصادية السياسية التنمية

 يف عــا  بشــك  األوروبــ  االحتــاد بتــ خ  هــ ا مســح، ككــ  األوروبــ  االحتــاد إطــار

، اإلمنائيـة  املسـاع ا   شـعارا   حتـت  مصـاحلها  خيـ    مبا اإلفريق  الساح  دول شؤون

 مـن ، السـ    حطـظ  عمليـا   علـى  الضـبا   لتـ ري   أكادمييـا   إقامـة ، النزاعـا   فض

 إضافة، اهلامش على تركها وع  ، مشاكلها ح  يف اإلفريق  الساح  مشاركة أج 

 وحقــو  ال ميقراطيــة ملعــاي  األنظمــة مراعــا  مبــ ى االقتصــادية املســاع ا  إقــرانإىل 

 حكمهـا  من  تع ي إىل  الطاشلة ال ول خانة يف تصن  ال  ال ول دف  به  ، اإلنسان

 تســعى الــ ي الوقـت  ويف، العامليــة والشـرو   متوافقــة تكــون هيكليـة  تعــ ي   إجـراء و

 الكربى القوى حتاول، الكربى ال ول یع وتبع یمن ه م  للتحرر إلاف یقی  القار  دول في 

 اســتب ال وحماولــة الطرنســ  الــ ور یماوالسعع، ألدوارهــا القــراء  وإعــاد  مواقطهــا مراجعــة

 ومـن ، "یقیاإف  -فرنسا" مشروع من اخلروج وحماولة، الشراكة بسیاس  الوصای  یاس س

 تنـوع إىل  راجـ   وهـ ا  یقعيإلف  ا بالسـاح   فرنسـا  اهتمـا   جماال  تع د ن حظ أخر جان 

 یعة كلـ   هـ ا  ثقـايف  وحتـى  واقتصـادي  یاسعي وس أمـين  هـو  ما ینبع األوىل بال رجة املصاحل

 فقـ   ولـ ل  ، یاسعی الس أجن تها رأس على املنطقة ه   تض  فرنسا أن استنتاجإىل  فعنا

 تصع ی  حسـ   لطرنسـا  اتضـح  بعـ ما ، یقیعاإف   فع  یعة جة یع أمن أجنـ    یع لتنف فرنسـا  سعت

 معظــ  علــى حتصــ  یكععاأم  و، املســاع ا  معظــ  تــوفر فرنســا أن علــى -فرنســ  ملســؤولا

ــ  ــ  لتجــاو  فرنســا ســع  ويف ،ی الاقتصععاد الطوائ ــ ، جل ــت فق  سیاسععتها یعع تنف حنــو اجته

: هـ   أال، یعاتآل ث ثة عرب، خصوصا یقعيإلاف   الساح  ومبنطقة، عموما یقیابإف   یة الجة

 والثقافية. االقتصادية، العسكرية

 : امتةخ

 بصـــور  تعـــرب اإلفريقـــ  الســـاح  يف والتنميـــة لألمـــن األوروبـــ  االحتـــاد إســـرتاتيجية

 يف السـابقة  مسـتعمرات   يف نطـوج   السـرتجاع  فرنسـا  وخاصة ل  القوية اإلراد  عن مباشر 

 مسـتويا   مـن  اإلفريقـ   الساح  من  يعان  ما ونتيجة، املنطقة على ال ول  التنافس ظ 

 تـبين  خ ل ومن، واالجتماعية واالقتصادية السياسية التنمية جماال  خمتل  يف ضعيطة
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 فرنســا بتــ خ  هــ ا مســح، ككــ  األوروبــ  االحتــاد إطــار يف اإلنســان  األمــن مطهــو 

، مصـاحلها  خيـ    مبـا  اإلفريقـ   السـاح   دول شـؤون  يف عـا   بشـك   األوروب  واالحتاد

 الــ  الــ ول دفــ  بهــ  ، مشــاكلها حــ  يف اإلفريقــ  الســاح  دول مشــاركة أجــ  مــن

ــة يف تصــن  ــ ول خان ــ ي إىل  الطاشــلة ال ــا منــ  تع ــة تعــ ي   وإجــراء حكمه  هيكلي

 مطادهـا  حلقيقـة  غطـاء  إال هـ   مـا  اآلليـا   هـ    كـ  ، العاملية والشرو  متوافقة تكون

 والطرنسية. األوروبية املصاحل حتقيق

  :اهلوامش
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